
> Skapa ett extra rum i din trädgård

> njut av terraSSen även när det är lite kyligare

> Skapa en mySig atmoSfär på kvällen

Tillbringa mer Tid på Terrassen
Mod/var ljusramp och terrassvärmare förlänger utomhussäsongen!

www.somfy.se
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lighting mod/var ramp rTs Heating mod/var ramp rTs

LjusRAMP Med diMMeR

ljusramp i 3 olika nyanser med integrerad rTs-radiomottagare, som 
ger dig möjlighet att justera ljusstyrkan med fjärrkontrollen.
- Riktbara halogen-spotlights med kromad finish.

- Monteras på väggen.

- 4 m vit kabel med stickpropp.

styr flera olika ljuspunkter på terrassen 
och i huset med fjärrkontrollen.
med hjälp av en dimmer reglerar du ljus-
styrkan och skapar önskad atmosfär.

Värmare i tre olika nyanser med integrerad rTs-radiomottagare, 
som ger dig möjlighet att reglera värmen med fjärrkontrollen.
- Värmeelement av aluminium: mått 0,5 meter.

-  Quartz-värmare. idealisk till ett bord för 8 personer.

-  92% av energin omvandlas till värme (ungefär 30% för gasvärmare).

- Monteras på väggen.

- 4 m vit kabel med stickpropp.

VÄRMARe Med VÄRMeRegLeRing

Skapa en varm atmoSfär på terraSSen 
när mörkret faller

>  Tillbringa mer tid med vännerna på din sköna och bekväma terrass. 
när ljuset faller kan du styra belysningen på din terrass, i träd gården eller inomhus 
med samma fjärrkontroll.

Om du redan har en ljusarmatur kan  
du uppgradera installationen med en  
RTs-mottagare som styr ljusstyrkan. 

skickar kommandot från fjärrkontrollen 
vidare till värmaren. Välj mellan 2 och 3 kW.

Om du redan har en värmare kan du 
uppgradera din installation med en 
RTs-mottagare som styr värmaren.

med Somfy

Telis modulis rTs: 
den första fjärrkontrollen med ett tumhjul med vars 

hjälp du kan ställa in ljusstyrkan eller värmeeffekten 

med hög precision. du kan ställa in exakt rätt läge.

Knappen “my”: 
Används för att programmera din favoritinställning för 

värmen och/eller ljuset. Med ett enkelt tryck på knappen 

skapar du den perfekta atmosfären. enkel att programmera 

och ändra.
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Plug

Heating Receiver RTs Heating Mod/var RTs

BeLysning och andra elektriska produkter

VÄRMe och andra elektriska produkter

ljusramper Färg artikelnr.

Lighting Mod/var Ramp RTS, 3m Antracit 18 11 200

Lighting Mod/var Ramp RTS, 3m Silver 18 11 199

Lighting Mod/var Ramp RTS, 3m Vit 18 10 878

Lighting Mod/var Ramp RTS, 1m Vit 18 11 022

Värmeramper Färg artikelnr.

Heating Mod/var Ramp RTS Antracit 18 11 202

Heating Mod/var Ramp RTS Silver 18 11 201

Heating Mod/var Ramp RTS Vit 18 10 876

belysning och andra elektriska produkter artikelnr.

Power-Plug RTS (invändigt montage) 18 22 313

Plug Receiver io EU (invändigt montage) 18 22 296 

Lighting Mod/Var RTS 90 14 281 

Lighting Indoor RTS (invändigt montage) 18 10 165 

Lighting Reciever io 18 22 286   

Outdoor Lighting Reciever RTS 18 10 628

Värme och andra elektriska produkter artikelnr.

Heating Receiver RTS 2 kW 18 10 919 

Heating Mod/Var Receiver RTS 3kW 18 10 917 


